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1. Inledning 

”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba världen”, säger Sara Stridsberg när hon citerar 

Arkimedes i sitt inträdestal till Svenska Akademien.1 Visserligen handlade Stridsbergs tal om 

den tidigare akademiledamoten Gunnel Vallquist, men uttrycket kan liknas vid ett till synes 

obetydligt fenomens påverkan på sin omgivning. En fjärilseffekt, hur en ensam fjärils 

vingslag, teoretiskt sett, flera veckor senare kan leda till meteorologiska förändringar på andra 

sidan jordklotet. I den här uppsatsen kommer den fasta punkten att knytas till språket i en av 

Stridsbergs romaner, i ett försök till att se hur det kan påverka sin värld, sitt helhetsintryck. 

I The Cultural Politics of Emotion (2004) skriver Sara Ahmed om hur känslor har 

betraktats som mindervärdiga i relation till förnuftet och tanken.2 Samtidigt är det känslor som 

är mest drivande i hur vi uppfattar vår omgivning, inte minst i den skönlitteratur vi tar del av. 

Känslor är det mest subjektiva som går att uppleva; det är omöjligt att förutsäga andras 

känslomässiga reaktioner. Det går dessutom inte att ha tolkningsföreträde till någons 

upplevelse av ett litterärt verk. Subjektivitet och känslomässiga förnimmelser ställs därför ofta 

som motsats till den objektiva och handfasta vetenskapen. Trots det fortsätter forskare att 

undersöka känslor, deras påverkan och uppkomst. Textuella intryck kan påverka, uppröra och 

beröra både läsaren och dess omgivning. Litteratur används för att underhålla, kritiskt 

ifrågasätta, sammanfatta, undersöka, diskutera, analysera och experimentera. Men också för 

att fly undan verkligheten, komma närmare sina egna känslor och uppleva andras.  

Sara Stridsberg har ett särskilt sätt att skriva på som är intimt och drabbande. Hon har 

hyllats för sitt säregna författarspråk sedan romandebuten 2004 och har sedan dess fortsatt att 

skriva både känslomässigt och banbrytande. Hennes språk kommer nära inpå läsaren, vilket 

kan göra att läsningen av hennes verk upplevs som nästintill klaustrofobisk. Innehållet i texten 

smutsas ofta ner med ruttnande miljöer, sprängande klänningar och klibbande kroppsvätskor. 

Men vad är det som gör att texten känns? Särskilda ordval, formuleringar och upprepningar 

påverkar hur litteraturen tas emot, men hur den subjektiva upplevelsen ser ut varierar. Det är 

litteraturens beröring på det emotionella spektrumet som fascinerar mig, hur språket i en text 

kan fungera som verkningsmedel för känslomässiga reaktioner. 

 
1 Sara Stridsberg, “Stridsbergs inträdestal i Svenska Akademien”, Dagens Nyheter 20/12 2016. 
https://www.dn.se/kultur-noje/stridsbergs-intradestal-i-svenska-akademien/ (2020-05-21). 
2 Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh: Edinburgh University Press 2004, s. 3. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Mötet mellan text och läsare är avgörande för hur texten ska tas emot. Varje läsupplevelse 

fungerar olika beroende på vem läsaren är och vad som läses, vilket gör läsning till en högst 

subjektiv erfarenhet. Författaren kan däremot använda sig av språkliga verkningsmedel för att 

möjliggöra en särskild läsning av ett verk. En text kan lämna en läsare både berörd, euforisk 

och illa till mods, men hur sker den inverkan från textens sida till läsaren som mottar texten? 

Är det möjligt att komma närmare läsupplevelsens känslomässiga påverkan genom att rikta 

uppmärksamheten mot hur en författare har valt att formulera sig i en roman? 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur känslor gestaltas språkligt i Sara Stridsbergs 

roman Happy Sally. Jag vill försöka komma fram till vilka textuella verktyg det är författaren 

använder för att illustrera känslomässiga reaktioner. Det är således inte en eventuell intention 

från författarens sida om hur verket ska läsas som efterfrågas, utan den emotionella 

upplevelsen verket förmedlar. Analysens utgångspunkt är relationen mellan mor och dotter i 

romanen. Deras förhållande till varandra kommer att undersökas i relation till hur vissa 

stilmedel och ord används för att förstärka det känslomässiga tillståndet. Fyra grepp som tas 

upp i analysen är sinnesintryck, motsatsord, besjälning samt närvaron av fenomenet 

skrikfågeln.  

I följande uppsats är avsikten att komma fram till hur funktionen av dessa bidrar till den 

påtagliga närvaron av känslor och sinnesstämningar i romanen. Genom att titta närmare på 

hur särskilda stilmedel används för att skildra en specifik stämning anser jag att det kan bidra 

till förståelsen för hur en läsares uppfattning av ett verk är beroende av dess språkliga 

utformning. Vilka språkliga verkningsmedel används för att framställa de styrande känslor 

som skildras i verket? Det är frågeställningen jag ställer i uppsatsen som är avsedd att möta 

det formulerade syftet.  

1.2. Material och metod  

Materialet som används i uppsatsen är Sara Stridsbergs debutroman Happy Sally, utgiven 

2004. Den handlar om en mor (Ellen) som vill simma över Engelska kanalen, samma sträcka 

som simmerskan Sally Bauer simmade 1939. Boken är berättad utifrån Ellens dotters 

perspektiv med två parallellhandlingar. Den ena utspelar sig under en sommar 1983 då Ellen 

försökte simma distansen och den andra i verkets nutid när hennes dotter återvänder till 
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samma plats vid havet för att försöka förstå sin mors besatthet. Dessa handlingar växlas med 

fiktiva kortare dagboksanteckningar från slutet av 1930-talet skrivna av Sally Bauer.  

Analysen kommer att fokusera på relationen mellan mor och dotter, ett förhållande som 

endast framkommer i de två första parallellhandlingarna. Mor- och dotterrelationen 

framkommer inte i Sallys dagboksanteckningar vilket innebär att de delarna av boken inte är 

relevanta i sammanhanget och därför inte kommer tas med i analysen. Detta gör att de stildrag 

som analyseras i relation till förhållandet mellan mor och dotter också kommer att vara tagna 

ur de två första parallellhandlingarna. 

Uppsatsen använder sig av textanalys med ett tillvägagångssätt av närläsning. Metoden 

tillämpas för att kunna urskilja de språkliga verkningsmedel som används för att framhäva 

olika sinnesstämningar och känslomässiga tillstånd. Det ledande temat av mor- och 

dotterrelationen kommer att vara utgångspunkten för vilka språkliga verkningsmedel som 

lyfts fram i analysen. Centrala ord och fraser som återkommer analyseras i relation till de 

framträdande och starka känslointryck som förekommer i verket.  

1.3. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens analys vägleds av receptionsteoretiska perspektiv från Louise M. Rosenblatt samt 

från Rita Felski som tar upp den subjektiva läsarpositionen. Delar av Sara Ahmeds 

resonemang om hur vi påverkas och påverkar vår omgivning med våra egna och andras 

känslor är ett led som analysen lutas mot för att stärka tolkningen av dessa känslomässiga 

förnimmelser. Vidare kommer begreppet stilvalör av Peter Cassirer att användas i den del av 

analysen som fokuserar på olika stildrag. Detta för att synliggöra språkets relevans när det 

handlar om specifika ordval och formuleringar. Slutligen används även några av Marianne 

Hirschs och Andrea O’Reillys moderskapsteorier för att ge relationen mellan mor och dotter 

ytterligare en teoretisk tyngd i analysen. 

1.3.1. Receptionsteori & subjektivitet 

No matter how much else art may offer, no matter how much the writer may be absorbed in solving the 

technical problems of his craft, in creating with words new forms of esthetic experience, the human 

element cannot be banished.3 

 

 
3 Louise M. Rosenblatt, Literature as Exploration, London: Heinemann Educational Books Ltd 1970, s. 6. 
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Louise M. Rosenblatts bok Literature as Exploration (1970) har blivit klassisk i 

receptionsteorin inom litteraturvetenskapen, eller reader response-teori som det också kallas. 

Receptionsteorin tog fart ordentligt under 70-talet och uppkom som en reaktion på nykritiken. 

Till skillnad från det nykritiska perspektivet som betraktar texten som ett självständigt 

fenomen anser istället receptionsteoretiker att läsning utgörs av ett ömsesidigt samband 

mellan läsare och text.4 I min uppsats utgår jag således från perspektivet att läsaren är delaktig 

i tolkningen av ett verk. Rosenblatt beskriver det som en transaktion mellan text och läsare, 

där båda parter behövs för att litteraturen ska få mening.5 “There is no such thing as a generic 

reader or a generic literary work; there are only the potential millions of individual readers of 

the potential millions of individual literary works.”6 Det är samspelet, den ömsesidiga 

växelverkan mellan text och läsare, som möjliggör för den litterära tolkningen att äga rum. 

Utan läsaren försvinner textens mening, verket kräver således en läsare som kan bidra med 

syfte och innehåll till den skrivna texten. 

Receptionsteorin är omdiskuterad, och möts ofta av kritik från teoretiker som anser att 

texten behöver analyseras i sin egen rätt för att värdet hos litteraturen ska kunna tas på allvar. 

Dessa hävdar att om man ska ta hänsyn till yttre faktorer begränsas det litterära verket som 

konstform.7 Rosenblatt resonerar däremot att det är exkluderingen av yttre omständigheter 

som kan leda till en begränsad förståelse av ett verk. Istället är det kommunikationen mellan 

läsaren och det lästa som lägger grunden för den förståelse som finns att hämta i verket. I 

uppsatsens analys där syftet är att undersöka gestaltningen av känslor blir det därför viktigt att 

ha i åtanke hur alla läsupplevelser skiljer sig mellan olika läsare. Verket kan förmedla 

särskilda upplevelser genom språkliga verkningsmedel men det är fortfarande upp till läsaren 

att utifrån sina egna referensramar ge texten dess betydelse.  

Människor läser skönlitteratur för att påverkas känslomässigt, skriver Rosenblatt och 

hänvisar till ett utdrag av de Maupassant: “In its simplest terms, literature may offer us an 

emotional outlet. It may enable us to exercise our senses more intensely and more fully than 

we otherwise have time or opportunity to.”8 Den individuella emotionella upplevelsen som 

sker mellan text och läsare kan medföra erfarenheter som vi annars inte hade haft möjlighet 

att uppleva. Sara Ahmed undersöker relationen mellan känslor, kropp och språk i The 

 
4 Cleanth Brooks, “What does poetry communicate?”, The Well Wrought Urn, New York: Harcourt, Brace & 
World, Inc 1947, s. 73. 
5 Rosenblatt 1970, s. 34–35.  
6 Rosenblatt 1970, s. 25. 
7 Rosenblatt 1970, s. 23–24. 
8 Rosenblatt 1970, s. 36. 
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Cultural Politics of Emotion.9 Boken utreder hur olika känslor uppkommer, hur de tar sig 

uttryck i relation till sin omgivning och samtidigt utövar en påverkan mellan människor. Att 

vara styrd av sina känslor inbegriper ett beroende till omgivningen eftersom omdömet anses 

vara under emotionell påverkan. Den kritiska förmågan blir begränsad på bekostnad av 

känslors inflytande. “The story of evolution is narrated not only as the story of the triumph of 

reason, but the ability to control emotions […].”10 I Happy Sally är karaktärerna, som så 

många människor i verkligheten, känslodrivna. Utvecklingen av synen på känslor inbegriper 

en historia där undantryckta och kontrollerade känslor har varit något positivt. Känslomässiga 

reaktioner värderas positivt endast om de bidrar till intellektet, eller om de kan användas för 

att förbättra ens karriär eller liv. Detta visar sig vara högst relevant att förhålla sig till i den här 

uppsatsen, där det är den känslomässiga reaktionen som står i centrum. I Sara Stridsbergs 

roman vill jag hävda att den känslomässiga upplevelsen är högst betydelsefull för hur 

relationen mellan mor och dotter ser ut. Ahmed bidrar med fördjupade perspektiv på 

känslornas betydelse av relevans för uppsatsen. 

På samma sätt som receptionsteoretiker anser att det inte bara är texten som påverkar 

hur läsningen utformas skriver Rita Felski om subjektet och den subjektiva positionen hos 

läsaren i Uses of Literature (2008). Felski beskriver läsare som komplexa och heterogena 

varelser som är avgörande i processen för hur texten uppfattas; den klarar sig inte på egen 

hand. “Texts, however, are unable to act directly on the world, but only via the intercession of 

those who read them.”11 Läsarens tidigare erfarenheter och upplevelser färgar det lästa, 

oavsett vilken form av litteratur som konsumeras.  
 

We cannot shrug off our prejudices, beliefs and assumptions; self and society are always interfused; there 

is no clear place where one ends and the other begins. Subjectivity is always caught up with 

intersubjectivity, personal experience awash with social and political meanings.12 

 

Det är enligt Felski omöjligt att bortse från våra förutfattade antaganden. Kollektiv och 

individ påverkas av varandra utan att det går att avgöra var det ömsesidiga samspelet börjar 

och slutar. De förbindelser vi har med texter är oförutsägbara och komplexa eftersom varje 

 
9 Ahmed 2004, s. 1. 
10 Ahmed 2004, s. 3. 
11 Rita Felski, Uses of Literature, Malden Mass: Blackwell Pub 2008, s. 18. 
12 Felski 2008, s. 16. 
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individs samverkan med sin omgivning ser olika ut.13 Uppsatsen utgår således från min 

subjektiva tolkning med stöd i litteraturvetenskapliga resonemang och antaganden. 

1.3.2. Stil och språk 

Peter Cassirer skriver i Stil, stilistik & stilanalys (2003) om begreppet stilvalör.14 Termen 

handlar om hur ett ords betydelsekomponenter bidrar till att påverka dess innebörd. 

Komponenter som värde, styrka, känslor, aktivitet och bruklighet är några av dessa faktorer 

som kan avgöra laddningen hos ett särskilt ord. Cassirer tar upp exemplet ”ett oäkta barn” 

som kan kallas både ”horunge” och ”kärleksbarn”, där det förra har en negativ laddning och 

det senare en positiv laddning. Av dessa komponenter ovan är de mest betydande delarna av 

det som utgör stilvalören värde och styrka. Fortsättningsvis skriver Cassirer att exemplet 

”horunge” är nedvärderande i hög grad eftersom inte bara ”hor” har en negativ laddning, även 

ordet ”unge” är nedvärderande i dess relation till ordet ”barn”.  

Om känslor skriver Cassirer att de ”ger orden som uttrycker dem en stilvalör som 

påverkar textens stämningsläge”.15 Dessa ord kallas emotiva eller expressiva, och har 

inverkan på hur den tidigare nämnda stilvalören uppfattas i sitt sammanhang. Begreppet 

stilvalör blir således relevant i uppsatsen där analysen kommer vara centrerad runt 

stämningsläget i romanen. Cassirer jämför orden ”olycksplats” med ”sorgeplats” som ett 

exempel för hur ett särskilt ordval kan påverka textens känsloläge där det senare ordet har en 

desto större känslomässig inverkan för hur sammanhanget kommer uppfattas av den 

potentiella läsaren. 

Användningen av närhet respektive distans mellan människor kan också spela en stor 

roll för hur stämningen uppfattas i en text.16 Cassirer skriver att distans kan bygga upp 

”högaktning, respekt, fruktan och förakt” samtidigt som närhet kan innehålla ännu fler 

nyanser då det är desto mer beroende av kontexten. Exemplet Cassirer lyfter fram är olika ord 

som används istället för tilltalsordet ”pappa”, nämligen ”fader”, ”far” och ”farsa”. ”Pappa” 

har idag blivit till ett normuttryck, vilket skapar en distans hos de resterande tilltalsorden. 

”Fader” används idag så pass sällan att det framförallt förknippas med kyrkliga sammanhang. 

Tilltalsordet ”far” innehåller mer respekt än ”pappa” eftersom det generellt sett inbegriper ett 

större mentalt avstånd mellan den tilltalade och den som tilltalar, men det ligger närmare till 

 
13 Felski 2008, s. 8. 
14 Peter Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, Stockholm: Natur och kultur 2003, s. 75. 
15 Cassirer 2003, s. 76. 
16 Cassirer 2003, s. 77. 
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hands att använda än ”fader”. ”Farsa” innehåller en större närhet än både ”far” och ”fader”, 

men det tenderar även att innefatta en bakomliggande föraktfull ton. Det är möjligt att 

applicera en liknande analys i uppsatsen för att komma fram till hur andra eventuella 

tilltalsord påverkar stämningsläget i romanen. 

1.3.3. Moderskap 

Syftet med att inkludera moderskapsteorier i uppsatsen är att utifrån ett samhällsperspektiv 

synliggöra den socialt konstruerade modersroll som Ellen tilldelas från och med den stund 

hon skaffar barn. Forskningen är tänkt att ge en inblick till varför Ellen agerar som hon gör i 

romanen utifrån de förutsättningar moderskapet inbegriper. Det perspektivet kommer senare i 

uppsatsen att underlätta analysen av vad det är i romanens språk som förmedlar 

känslomässiga reaktioner.  I The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism 

(1989) skriver Marianne Hirsch om moderskap och moderlighet. Genom boken frågar hon sig 

vad det är som definierar en mor och vad som egentligen är moderlighet.17 “Is motherhood 

[…] biological or cultural? Is the mother present or absent, single or divided, in collusion with 

patriarchy or at odds with it, conformist or subversive?”18 Frågan om vad det innebär att vara 

en mor har sysselsatt många teoretiker och ställer enligt Hirsch feministiska ståndpunkter mot 

varandra. 

Hirsch utmanar själv ett etablerat perspektiv genom att inte tala om kvinnan som “a 

singular, unified, transparent category”.19 Istället separerar Hirsch kvinnans roller för att 

synliggöra det kvinnliga objektet: “Her representation is controlled by her object status, but 

her discourse, when it is voiced, moves her from object to subject.”20 Moderns röst skapar 

hennes subjekt, men i egenskap av vara mor kommer hon dock alltid att vara ett objekt för att 

barnet ska ha möjlighet att kunna forma sig ett eget subjekt.  

Genom att sätta mor och dotter i relation till varandra öppnar Hirsch upp för en 

diskussion av moderns påverkan på dottern och dotterns påverkan på modern. Hon skriver 

bland annat om hur moderns kapitulation inför moderskapets konventioner automatiskt gör 

mödrar till varnande exempel inför sina döttrar.21 Den självuppgivenhet modern utför på sig 

 
17 Marianne Hirsch, The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism, Indiana Univ. Press: 
Bloomington 1989, s. 13. 
18 Hirsch 1989, s. 163. 
19 Hirsch 1989, s. 12. 
20 Ibid. 
21 Hirsch 1989, s. 11. 
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själv medför en anonymisering av henne, som riskerar att föras vidare till hennes dotter. I 

kapitlet “Outlaw(ing) Motherhood: A Theory and Politic of Maternal Empowerment for the 

Twenty-first Century” ur Twenty-First Century Motherhood (2010) skriver Andrea O’Reilly 

om hur moderskapsforskare och aktivister anser att det västerländska patriarkala moderskapet 

är begränsande och förminskande för den faktiska modern. O’Reilly listar åtta punkter som 

beskriver detta moderskap för att synliggöra de förväntningar som moderskapet bär med sig.22 

“(1) [C]hildren can be properly cared for only by the biological mother; (2) this mothering 

must be provided 24/7; (3) the mother must always put children’s need before her own”.23 

Dessa tre första punkter synliggör hur kvinnans egen person är sekundär i relation till 

moderskapet, som förväntas ske konstant, dygnet runt. De höga förväntningarna inskränker 

alla moderns möjligheter till att ha kvar något av sitt tidigare liv. Hela hennes tillvaro 

förväntas sättas på paus på bekostnad av moderskapet. 

1.4. Tidigare forskning 

Tidigare forskning om Sara Stridsbergs litterära verk är sparsam. En anledning till detta är 

Stridsbergs samtida och fortfarande pågående författarskap. Hennes äldsta roman är inte ens 

20 år gammal, vilket gör att forskningen inte har hunnit bli särskilt utbredd. De två 

existerande doktorsavhandlingar som berör Sara Stridsbergs författarskap tar exempelvis upp 

enbart romanen Drömfakulteten.24 Majoriteten av de artiklar, kandidat- och masteruppsatser 

som skrivits tenderar också att främst behandla Drömfakulteten men även romanen Darling 

River. Eftersom de verken inte är av relevans här kommer denna forskning inte att inkluderas 

i uppsatsen. Istället kommer två kandidatuppsatser och två masteruppsatser som behandlar 

Sara Stridsbergs Happy Sally att lyftas fram.  

Sophie Zettermark skriver i sin kandidatuppsats om heteronormativitet, begär och 

moderskap.25 Tre ämnen som hon lyfter fram i Happy Sally, Drömfakulteten och Darling 

 
22 Andrea O’Reilly, “Outlaw(ing) Moterhood: A Theory and Politic of Maternal Empowerment for the Twenty-
first Century” i Twenty-First Century Motherhood: Experience, Identity, Policy, Agency, Andrea O’Reilly (red.), 
New York: Columbia University Press 2010, s. 369. 
23 Ibid. 
24 Elisabeth Hjort, Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik, Dis. Uppsala, Göteborg: 
Glänta produktion 2015. 
Tommy Sandberg, The Difference Approach to Narrative Fiction. A Recurring Critique of Narratology and Its 
Implications for the Study of Novels and Short Stories, Doktorsavhandling framlagd vid Institutionen för 
humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap, Örebro Universitet 2019. 
25 Sophie Zettermark, Intrikata vävar. Heteronormativitet, begär och moderskap i Sara Stridsbergs Happy Sally, 
Drömfakulteten och Darling River, Kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 
Universitet 2011. 
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River för att sedan jämföra hur dessa framställs i relation till varandra. Sara Jolinds 

kandidatuppsats är en komparativ studie mellan Happy Sally och Birgitta Trotzigs roman 

Dykungens dotter.26 Zettermark använder sig av queerteoretiska resonemang för att kunna 

synliggöra bland annat moderskapets normer som återges i Stridsbergs romaner. Jolind har i 

sin uppsats istället feministisk litteraturteori som utgångspunkt som hon applicerar för att 

diskutera genuskontraktet, normbrott och moderskap.  

Marie Steller har skrivit en masteruppsats där hon använder sig av traumateori för att 

göra en läsning av Happy Sally och Siss og Unn av Inger Bråtveit.27 Studien undersöker hur 

den melankoliska tonen i de båda böckerna hänger samman med temat av förlust i 

berättelserna. Det finns ytterligare en masteruppsats av Linda Waage Pedersen, en tvärestetisk 

analys av romanen Happy Sally och fyra fotografier av Marie Høeg.28 Uppsatsen syftar till att 

synliggöra hur romanen och fotografierna presenterar kroppen för att kunna diskutera hur 

kroppen kan bidra till att öka förståelsen till vad det innebär att vara människa.  

Kandidatuppsatserna berör moderskapet, ett ämne den här uppsatsen delvis också 

kommer att komma in på. Däremot är det queerteoretiska resonemang som Zettermark 

använder sig av inte relevant, och inte heller Jolinds diskussion angående heteronormativitet 

och begär. Jag kommer däremot att ha användning av Stellers diskussion av den melankoliska 

tonen. Steller skriver dessutom om vad ”skrikfågeln” i Happy Sally kan innebära, vilket 

kommer att vara användbart att tillämpa senare i uppsatsen.  

2. Analys 
2.1. Relationen 

2.1.1. Modern, Ellen 

Ellen är en av de personer som analysen centreras kring. Hon är kanalsimmerska och mor, två 

tidskrävande roller som är svåra att kombinera. Ellens relation till sin man Viktor har blivit 

infekterad av deras skilda livsdrömmar och hennes två delar av livet ställs mot varandra 

genom ett avtal de sluter med varandra: ”Om du [Ellen] klarar det: obegränsad simtid, en 

 
26 Sara Jolind, När moderskapet inte är tillräckligt. En komparativ studie av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter 
och Sara Stridsbergs Happy Sally, Kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 
Universitet 2018. 
27 Marie Steller, ”Skrikefuglen”, stengte rom, og mødre som svinner hen. En lesning av Sara Stridsbergs Happy 
Sally (2004) og Inger Bråtveits Siss og Unn (2008) i lys av traumeteori, Masteruppsats framlagd vid Insitutt for 
Lingvistiske, littærare og estetiske studier, Universitetet i Bergen 2016. 
28 Linda Waage Pedersen, Tverestetiske analyse av romanen Happy Sally av Sara Stridsberg og fire fotografier 
av Marie Høeg, Masteruppsats framlagd vid Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Institutt for 
humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark 2015. 
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vindslägenhet på Paradisgatan, swimmingpool i trädgården. Om du [Ellen] förlorar: 

Atlantresan, obegränsad lektid med oss [barnen].” (s. 22)29 Det ena levnadssättet utesluter det 

andra. Det finns ingen möjlighet att hon kan försöka att fortsätta prioritera både simningen 

och moderskapet. Detta påminner om den tredje punkten av vad som definierar patriarkatets 

moderskap enligt O’Reilly: “[…] the mother must always put children’s needs before her 

own”.30 Hon förväntas lägga simmarkarriären åt sidan för att tillbringa mer tid med familjen, 

annars anses hon inte längre ta ansvar för sina barn. Men Ellen kan omöjligen sluta simma, 

hon dras till vattnet och gör allt för att vinna avtalet hon sluter med Viktor. 

Ellens kärlek till vattnet utesluter inte kärlek till barnen. Tvärt om, hon älskar sina barn. 

(s. 44) Genom boken ersätts dock successivt den moderliga kärleken av besatthet till kanalen. 

En besatthet som utvecklas till ett beroende, som slutligen totalt konkurrerar ut kärleken till 

barnen. Ellen har inte samma förutsättningar som Sally hade när hon själv simmade. Trots det 

läser hon Sallys dagböcker och drömmer om Sallys tillvaro. Men Ellen har varken sponsorer, 

simbassäng eller obegränsade träningstimmar. Istället har hon en man som vill segla över 

Atlanten och två barn som kräver en stor del av hennes tid på dygnet. Kanalen tycks vara allt 

hon inte kan få tillgång till, vilket gör hennes besatthet desto större. Ellen smyger iväg tidigt 

på morgonen och sent på kvällen för att hinna träna. Hennes person räcker inte till att både 

vara en tillgänglig älskande mor och en elittränande simmare; moderskapet försummas. 

Ellen misslyckas, hon klarar till slut inte av att simma över kanalen. Strömmarna är för 

starka och när det bara är en kilometer kvar dras hon ut igen, längre bort från land. (s. 68) Hon 

är för trött för att vänta ut tidpunkten då strömmarna vänder, och hon tvingas ge upp. Det är 

en annan person som kommer upp ur vattnet än den som påbörjade simningen. Förlusten är 

för stark och insatsen i den avtalade överenskommelsen för stor, vilket gör att det dröjer innan 

barnen återigen känner igen sin mor. När familjen ska påbörja resan över Atlanten verkar det 

till synes som att Ellen har tagit sig ur depressionen som drabbade henne efter den 

misslyckade kanalsimningen. Men hennes beroende till vattnet tar återigen över. En natt 

simmar Ellen sin väg från segelbåten rakt ut i Atlanten och lämnar sin familj. 

 

 

 
29 Sara Stridsberg, Happy Sally, Stockholm: Bonner 2004.  
Följande parenteser med sidhänvisningar gäller samma källa. 
30 O’Reilly 2010, s. 369. 



 

 

12 

2.1.2. Dottern, isbjörnsungen 

Ellens dotter är berättelsens jag-berättare som för handlingen framåt. Hennes bror kallas H, 

men dottern själv nämns aldrig vid något namn. När hennes mor tilltalar henne i tal eller brev 

kallas hon istället för ”isbjörnsunge”. (s. 32) Ellen tilltalar inte ens sin son som H i sina brev, 

istället skriver hon bara ”pojken”. För att underlätta i texten kommer Ellens dotter framöver i 

uppsatsen att benämnas som ”Dottern”. Kanalsommaren 1983 är Dottern tolv år gammal, ett 

barn på väg in i pubertet och ungdom. Det finns ingen person hon ser så mycket upp till som 

Ellen. Hennes mors flyktiga beteende i att regelbundet dra sig undan gör varje chans till att 

umgås värdefull och unik. Den genuina och barnsligt rena kärlek hon känner till sin mor 

kontrasteras av Ellens avoga inställning till moderskapets förväntning av att alltid finnas (och 

vilja finnas) tillgänglig. 

Dottern själv tilltalar Ellen konsekvent som ”du” i boken, samtidigt som H benämner 

henne som ”mamma”. (s. 17) I enlighet med Peter Cassirers resonemang medför ordet 

mamma närhet och värme eftersom tillhörigheten förstärks samtidigt som relationen mellan 

förälder och barn betonas.31 Däremot innefattar tilltalet ”du”, som Dottern använder, en 

distans eller snarare en annan sorts närhet. Dottern riktar i boken alla sina tankar och känslor 

till Ellen. Hon får stå till svars för allt det som Dottern ”säger” till henne utan någon möjlighet 

till att bemöta något av det eftersom hon sedan länge är försvunnen. Funktionen av att Dottern 

kallar Ellen för ”du” gör att de framstår som jämlikar, vilket de åldersmässigt kanske är. I 

bokens nutid är Dottern antagligen i samma ålder som Ellen är den sommaren hon försöker 

simma över kanalen. 

När Dottern har växt upp återvänder hon till platsen där deras familjeöde avgjordes. 

Läsaren får inte veta vad som har hänt med karaktärerna mellan dessa parallellhandlingar, 

men trots det är det, precis som Marie Steller skriver, en melankolisk stämning som breder ut 

sig i romanens nutid.32 Dottern följer sin mors fotspår, simmar samma längder, läser samma 

dagboksanteckningar. Hon upplever en längtan till att förstå vad som hände med Ellen den 

sommaren, kvinnan som hon aldrig igen fick möjlighet att träffa. Hur kunde det gå så långt att 

hennes mor till slut gick med på att frivilligt uppslukas av havet?   
 

 
31 Cassirer 2003, s. 79. 
32 Steller 2016, s. 1. 
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Det är natt. Jag håller fast dig när du är på väg ut, jag hänger mig i dina tröjärmar, jag släpper inte. 

– Gå inte, ropar jag och jag vet att jag är som H, klängande klistrande desperat, men jag kan inte sluta. Jag 

vill inte att du ska gå härifrån, jag vill att du ska stanna hos mig. (s. 40) 

 

I den här scenen är Dottern tillräckligt gammal för att veta att Ellen inte vill att hon klänger på 

henne. Hon är medveten om sin desperation, som hennes lillebror fortfarande anammar och 

ger efter inför utan eftertanke. Men här är det barnets behov av närhet och omsorg som skiner 

igenom och tar övertaget. Oförståelsen inför varför ens mor hellre vill göra något annat än 

umgås med sitt barn sitter för djupt rotad i barnets, här Dotterns, organism: ”[hon] kan inte 

sluta”. (s. 40) I utdraget tar sig melankolin i uttryck genom den sorg barnet upplever på grund 

av avsaknad av den moderliga kärleken. Dottern upplever tidigt en paradox i att bara vilja 

vara nära sin mor och att vilja visa den uppskattning hon känner inför henne, samtidigt som 

Ellen själv tar avstånd när barnets kärlek blir för stark. Detta medför en splittring i Dotterns 

uppfattning av sin mor, för hur kan man lita på någon som ena stunden deklarerar sin eviga 

kärlek och i andra stunden smyger ifrån sin familj nattetid?  

Situationen medför en rädsla för att bli lämnad. Sara Ahmed skriver om hur rädsla inte 

reagerar på vad som befinner sig hos en utan på vad det är som är på väg att hända mot en. 

“[…] [T]he possibility of the loss of the object makes what is fearsome all the more 

fearsome.”33 Rädslan som kan upplevas av en särskild företeelse känns desto mer intensiv vid 

avsaknaden av den företeelsen. Det är detta som händer för Dottern, oron inför vad Ellen 

skulle kunna göra blir till en rädsla inför det värsta möjliga framtidsscenariot: att bli lämnad 

kvar. 

2.1.3. Förhållandet mellan Ellen och Dottern 

”Jag har undrat vad som skilde dig från Sally. Jag har undrat vad det var som tog sönder den 

där rymdviljan du skulle ha haft.” (s. 23) Relationen mellan Ellen och Dottern är, och förblir, 

komplicerad. Även om Ellen simmar ifrån sin dotter när hon är endast tolv år, avslutas inte 

deras relation i den stunden. Hennes dotter ägnar många år åt att försöka komma fram till vad 

det var som utlöste Ellens faktiska flykt. Hon skyller och skuldbelägger sig själv för att på 

egen hand vara ansvarig för den lämnande moderns handlande. ”Jag har undrat om det var 

mitt fel,” säger Dottern i romanens nutid. (s. 23) Hon reagerar som de flesta barn skulle ha 

gjort i den situationen. Ovetskapen om vad det var som utlöste Ellens flykt leder till skuld 

 
33 Ahmed 2004, s. 65. 
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som i sin tur leder till skam, för det måste ju finnas en anledning till Ellens beteende. Dottern 

föreställer sig därför drakbarnen, H och henne själv, som skälet till att deras mor försvann. 
 

Kanalen kan inte svara på det. Inte Doverhimlarna. Era vägar korsades här i Dover, jag tänkte att jag 

kanske skulle begripa något om jag kom tillbaka hit och såg kanalen en gång till. Två kanalsimmerskor. 

En är Sally Bauer. Den andra är du. Sally Bauer krossar Engelska kanalen, du har simmararmarna fulla av 

drakbarn, du simmar din väg. Kommer aldrig tillbaka. (s. 23–24) 

 

Relationen mellan mor och dotter är en ständig emotionell maktobalans som kan beskrivas 

likt en växelverkan mellan deras olika starka känslor gentemot varandra. Dottern är sommaren 

1983 ett barn som står i beroendeställning till sin mor. Hon är till stor del beroende av Ellen 

för att kunna överleva, en överlevnadsmekanism som sitter djupt. Tills Dottern kan klara sig 

på egen hand kommer hon alltid att påverkas av Ellens val och de beslut hon tar för att 

förändra sitt liv. Förändring i Ellens liv medför förändring i Dotterns liv, oavsett om den ena 

eller den andra vill det eller inte. Dottern har i egenskap av att vara barn därför mer att förlora, 

och måste på grund av detta förlita sig på modern för att överleva. Även detta kan framkalla 

känslor hos läsaren eftersom läsaren vet vad som kommer hända senare i boken. “Subjectivity 

is always caught up with intersubjectivity, personal experience awash with social and political 

meanings,” skriver Felski, och syftar på hur våra tidigare erfarenheter påverkar våra 

läsupplevelser.34 Hos läsaren uppstår empati för Dottern, som inte har möjlighet att påverka 

sin framtida tillvaro.  

Ellen har en större rörelsefrihet än vad Dottern har. Hon har en möjlighet att välja 

huruvida hon vill stanna eller lämna. Det ena beslutet kommer däremot att medföra desto mer 

kritik från omgivningen än det andra. Andrea O’Reilly skriver om omöjligheten i att uppnå 

det idealiska moderskapet, vilket leder till tvivel, skuld och ångest:  
 

[…] mothers who do not seek to achieve idealized motherhood, either by choice or circumstance, are 

labeled “unfit” mothers who will find themselves and their mothering under public scrutiny and 

surveillance.35 

 

Det som står i vägen för Ellens frihet är moderskapet, och barnen. Relationen mellan Ellen 

och Dottern är inte något som tar plats mellan två jämlikar. De har en obalans mellan sig som 

byggs upp och göds av Dotterns outtömliga hängivenhet i motsats till Ellens försvinnande 

 
34 Felski 2008, s. 16. 
35 O’Reilly 2010, s. 370. 
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moderskärlek. Den känslomässiga maktobalansen blir desto större av Ellens besatthet och 

beroende av vattnet. Hon måste dit, oavsett vad som står i hennes väg, hon måste simma. Det 

spelar ingen roll vad den obligatoriska moderskärleken, som O’Reilly skriver om, lägger för 

förväntningar på hur hon ska agera.36 Successivt hamnar moderskapet allt mer i skymundan. 

Marianne Hirsch skriver om en hierarki där moderskap står över kvinnans egen 

subjektivitet. 37 Kvinnans jag blir sekundärt när hon blir mor eftersom hennes primära fokus är 

tänkt att helt och hållet förflyttas till barnet. En maktordning som kan ifrågasättas genom att 

betona den moderliga rösten och subjektiviteten. “‘There have always been mothers, but 

motherhood was invented.’”38 Hirsch citerar Ann Dally och syftar på hur moderskapet som 

ideologi blev det feminina idealet fram på 1900-talet. En tid då barnets sårbarhet och behov 

av omsorg betonades, “motherhood became an “instinct”, a “natural” role and form of human 

connection”.39 Ellen besitter, precis som många andra, inte den moderliga ”instinkten” och att 

prioritera simningen är inte ett lätt beslut, men det är något hon upplever måste göras.  

Ellens beroende leder till Dotterns medberoende. Dottern älskar Ellen på samma sätt 

som Ellen älskar vattnet. Dottern är beroende av Ellen på samma sätt som Ellen är beroende 

av vattnet. Dottern börjar således också förälska sig i vattnet och blir medberoende till Ellen 

genom att utveckla ett eget beroende till vattnet. Genom att visa förståelse och uppskattning 

till det Ellen tycker om hoppas Dottern på att Ellen ska vilja vara mer med henne. Innan Ellen 

simmar sin väg går deras relation till stor del ut på att Dottern försöker hitta olika sätt som ska 

göra att hennes mor stannar: ”En trollformel: Alltid hos dej. Magnettricket.” (s. 89) Ellen 

försöker också övertyga sin dotter om att hon inte kommer gå någonstans: 
 

– Jag blir bara borta en stund. 

– Ja. 

– Bara en simtur. 

– Ja. 

– Jag kommer alltid tillbaka. 

– Jag vet. 

– Du hittar på något med H? 

– Åk nu. (s. 164) 

 

 
36 O’Reilly 2010, s. 369. 
37 Hirsch 1989, s. 7. 
38 Hirsch 1989, s. 14. 
39 Ibid. 
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Relationen fylls av skuld och skam av bristen på upprätthållna förväntningar och löften. Deras 

behov av att försäkra den andra om att båda kommer stanna kvar underbygger tvivlet, som i 

sin tur skapar en större distans mellan dem. Den som inte tvivlar behöver inte en övertygelse 

för att bli lugn, lugnet finns isåfall redan där från början. Frånvaron av den förväntade och 

uppenbara moderskärleken skapar ett sår av osäkerhet hos både Ellen och Dottern.  

2.2. Känslornas språk 

De språkliga verkningsmedlen avgör hur relationen mellan mor och dotter uppfattas. Genom 

att titta på vilka ord som upprepas i texten går det att se särskilda mönster. Sinnesintryck, 

motsatsord, besjälning av natur och andra föremål samt den förekommande skrikfågeln är 

några exempel på vad som ofta används som språkliga verkningsmedel i Happy Sally för att 

iscensätta en emotionell upplevelse. 

2.2.1. Sinnesintryck 

Sinnesintrycken är starkt närvarande genom hela romanen. Det går knappt en sida utan att 

något av de fem sinnena syn, hörsel, lukt, smak och känsel beskrivs. Dottern beskriver utifrån 

sitt eget perspektiv det hon känner och upplever, vilket samtidigt sätter tonen och känslan i 

omgivningen. En stor del av dessa förkommande ord är relaterade till vatten, sjö och hav. 

Många beskrivningar upprepas gång på gång. Repetitionen vaggar in läsaren i bokens 

särskilda atmosfär och bjuder in till att ta del av det berättaren upplever. Det är detta möte och 

inkludering av läsaren som Felski anser är avgörande för hur texten uppfattas.40 Av dessa 

sinnesintryck går det att se en majoritet av adjektivrika synintryck, tätt följt av specifika ljud 

och lukter. Sinnesintrycken lägger således grunden för den melankoliska stämning som löper 

som en röd tråd genom boken. 

Sjön är ”mörk” och ”dyig”, ”djup” (s. 16) och ”blåskiftande”. (s. 34) Havet blänker på 

nätterna av mareld, (s. 112) för att vissa dagar vara helt mjölkvitt. (s. 150) Ibland beskrivs 

vattnet som ”grönt och lockande”, (s. 86) ibland ”mörk[t] isande”. (s. 105) Det kan tyckas 

vara typiska ord för att beteckna vatten, men i relation till den redan mörkt skildrade 

omgivningen blir vattnet i kombination med de andra synintrycken desto dystrare. Vissa 

formuleringar används dessutom på nästan exakt samma sätt upprepade gånger för att betona 

mörkret och melankolin. På en sida att ”[v]attnet står alldeles stilla, det är brunt och 

 
40 Felski 2008, s. 18. 
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järndoftande”, (s. 40) för att på nästa sida beskrivas hur ”[d]et är så stilla här, vattnet har 

somnat, det är brunt och järndoftande”. (s. 41) Det bruna och järndoftande vattnet känns 

smutsigt, gammalt och hårt, vilket underbyggs av de lukter som framkommer i relation till 

vattenbeskrivningarna. 

Vattnet luktar fränt av undervattensväxterna, (s. 16) starkt av ruttnande fisk och 

gammalt vatten. (s. 17) ”Det luktar mer rutten tång och gammal död fisk ju längre in mot land 

vi kommer.” (s. 64) Den iakttagelsen gör Dottern när Ellen simmar över kanalen, precis innan 

hon dras tillbaka av de starka strömmarna. Orden ”rutten” och ”död” visar i enlighet med 

Peter Cassirers resonemang hur styrkan i ett ord bidrar till att skapa dess stilvalör.41 Här har 

ordvalen en särskild tyngd som i hög grad samverkar till att ge texten dess tyngd och mörker. 

De ruttnande, gamla och döda lukterna återkommer genom boken som specifika 

beskrivningar för vattnet, men förknippas också till Ellens förlust och misslyckande. ”När du 

ger dig. Vattnet är mörkt och illaluktande. Sjögräs, rutten blåstång, surfisk.” (s. 68) Ellen är 

fortfarande kvar hos familjen i den här stunden, men mörkret och döden är redan närvarande. 

När hon till slut simmar sin väg är smutsen och mörkret tillbaka: 
 

Det luktar kräks, jag vet inte om det är jag som luktar eller om det är något annat. 

Det luktar tång och mörker. Vattnet är genomskinligt. (s. 130) 

 

Det finns dessutom tydliga ljudbeskrivningar i boken, ofta är de kopplade till särskilda 

personers röster och tonlägen. Men även takfläkten surrar, (s. 11) trät från bryggan gnisslar (s. 

16) och i en snäcka sjunger kanalen. (s. 46) Naturens ihålighet hörs: ”Dimma omkring oss. 

Tystnad. Ihåligt vit.” (s. 115) Fåglarnas genomträngande ihålighet hörs: ”Genomträngande, 

glasklar, jag är säker på att det var den. Sången: entonig, metallisk, ihålig.” (s. 13) Återigen 

används upprepning för att lyfta fram och betona särskilda element där adjektiven bidrar till 

den hårda stämningen. Ihålighet definieras av att dess inre är tomt, håligt.42 Ordvalet gör det 

möjligt att anta Dotterns upplevda omgivning som tom och ensam.  

När Ellens röst beskrivs ställs den ofta i jämförelse till någon annans röst för att visa på 

skillnaden i tonfall och sätt att tala. ”Jag hör era röster bakom mig. H:s ljusa och din 

allvarliga, långsamma.” (s. 17) Det är Dottern som hör Ellen och H när hon påbörjar en simtur 

i sjön. Dottern uppfattar Ellen som allvarlig och hennes röst är långsam i relation till H:s 

barnsligt ljusa tonläge. Ellens allvarsamhet är en annan del av den distans som Dottern 

 
41 Cassirer 2003, s. 75. 
42 “Ihålig”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ihålig (2020-04-27). 
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upplever i deras relation till varandra, vilket framhäver avståndet som kan hämtas från 

Cassirers resonemang, som framkommer av att Dottern tilltalar Ellen som ”du”.43 Ellen har 

ofta korta repliker i boken, om hon säger något över huvud taget. Tystnaden mellan Ellen och 

Dottern växer och breder ut sig mellan dem. ”Det är så många ljud härute, musik från andra 

sidan och rösterna från idrottsplatsen, H:s ivriga snubblande prat och din långsamma, mörka.” 

(s. 18) Dottern simmar fortfarande i sjön, och hör återigen H och Ellen bakom sig. Ännu en 

gång ställs barnröst mot vuxenröst, jämförelsen bidrar till att Ellens person verkar ännu mer 

nedtonad och tystlåten.  

”Ibland när jag går längs stranden hör jag din röst i vågorna, som jag minns den. Den är 

mörk och otålig, den berättar för mig om Sally.” (s. 34) Dottern har i citatet växt upp och 

befinner sig på samma ställe som de var på när hon var barn. Ellen, som de aldrig fick veta 

huruvida hon drunknade i Atlanten, lyckades simma iland eller bli upplockad av en båt, pratar 

med Dottern från vågorna. När Dottern var tolv år gammal och Ellen simmade sin väg, 

suddades för Dottern gränsen ut mellan vad som är vatten och vad som är Ellen. De kan inte 

veta var Ellen befinner sig, så hela havet blir samlingspunkten för vart hon har tagit vägen. 

Här beskrivs Ellens röst som otålig och mörk, om hon är otålig att simma över Engelska 

kanalen eller otålig att simma ifrån familjen, står inte utskrivet.  

2.2.2. Motsatsord 

Motsatsord används ofta i litteratur för att synliggöra kontraster i en text. Några av de 

ovannämnda sinnesintrycken används ofta i texten tillsammans med sitt motsatsord för att 

framhäva dess betydelse. Ljus och mörker, två återkommande fenomen, ställs till exempel 

ofta mot varandra. ”H sitter på huk ovanför dig, ditt ansikte är ljust mot vattnets mörka.” (s. 

17) Ellen simmar i sjön i närheten av deras hem på Paradisgatan, hon är ljuset i relation till 

mörkret i vattnet. Mörker innefattar som motsats en brist av ljus, men symboliskt också 

ovisshet, okunnighet och osäkerhet. Det är omöjligt att veta vad som finns i mörkret; bristen 

på kontroll utlöser en oro som i sin tur kan leda till rädsla. Som Rosenblatt skriver kan 

tolkningen komma att variera beroende på vem läsaren är.44 Här ställs dock mörkret i relation 

till ljuset, som innebär upplysthet och hopp, något som även kan medföra trygghet och 

kontroll. I citatet ovan är Ellen ljus och vattnet mörker.  
 

 
43 Cassirer 2003, s. 79. 
44 Rosenblatt 1970, s. 25. 
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Framme vid sjön lutar du cykeln mot ett träd. Jag har aldrig varit vid sjön på natten, men ytan är 

vitskimrande och det är ljust nästan som på dagen. Och dylukten är starkare än annars, 

undervattensväxterna mörkare. Det går enkelt att glida i och simma ut i allt det mörka. (s. 29) 

 

Utdraget handlar om en natt när Dottern ensam får följa med Ellen ner till sjön. Dottern 

upplever sjöns atmosfär på ett annat sätt än om dagen, det ljusa upplevs ännu ljusare, det 

mörka är ännu mörkare, lukterna är ännu starkare. Här är det luften, tillvaron ovanför vattnet 

som är ljuset, och livet under vattnet som är mörkret. Mörkret bjuder in och gör det lätt att ta 

sig ut i vattnet. Här går det inte att avgöra var Ellen står i relation till det ljusa och det mörka. 

Hon befinner sig utanför, är oförutsägbar och okontrollerbar. ”Jag minns din hud, hur den 

skimrade i det mörka vattnet.” (s. 17) I ett annat citat är ljuset återigen synligt hos Ellen när 

hennes hud skimrar i det mörka vattnet. Motsatsorden framhäver ordens betydelse och ger 

dess stilvalörer en större tyngd i sammanhanget, i enlighet med Cassirers resonemang.45 

Vattnet symboliserar däremot inte endast mörker, ovisshet och ensamhet. ”När båten 

har passerat försvinner du en lång stund i svallvågorna. Det genomskinliga vattnet är borta, 

bara grumligt, brunsvart.” (s. 74) Ellen simmar bredvid deras båt och vattnet är genomskinligt 

och inbjudande, det är i stunden hon dyker ner under vattnet som vattnet grumlas och blir 

brunsvart. Det är först när de inte längre är säkra på om Ellen kommer komma upp ur vattnet 

som vattnet mörknar, ett tankesätt som överensstämmer med Sara Ahmeds resonemang om 

rädsla. Rädslan handlar om något som är på väg att hända, det är då ovissheten och oron 

kommer.46 Konsekvensen av händelsen blir till ett behov och en vilja till att kontrollera 

händelseförloppet.  
 

Du var kortare än jag. Jag minns dig som lång, men jag har sett på fotografier senare att du var liten till 

växten, säkert tio centimeter kortare än jag är nu. I minnet är du alltid så högt upp. En tall högt ovanför 

som böjer sin smala stam för att nå oss. Lukten när du kommer ner till oss: tvål och cigarettrök, 

ljusfläckarna som flimrar på asfalten. 

På fotografierna är du mörkare än jag minns dig, allvarligare. När jag tänker på dig nu är du så ljus och 

svävande. Ett skimmer bara, en dimma. (s. 36–37) 

 

I det här utdraget tänker den vuxna Dottern tillbaka på minnet av sin mor. Här ställs både ljus 

och mörker, men även att vara liten eller stor, mot varandra. I Dotterns minne är Ellen lika 

högt upp som en tall, någon som måste böja sig för att nå ner. Minnet skvallrar om 

 
45 Cassirer 2003, s. 75. 
46 Ahmed 2004, s. 65. 
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otillgängligheten från Ellens sida, svårigheten hon upplevde i att finnas nära samtidigt som 

barnet upplevde distansen fysiskt. För det visar sig att hon var kort till växten, något Dottern 

inser efter att ha tittat på fotografier. Det var alltså inte det fysiska avståndet i höjdskillnad 

som gjorde det svårt för Dottern att nå fram till Ellen. Det var någonting annat.  

Citatet innehåller även Dotterns minne av Ellens sinnesstämning och uppenbarelse. 

Återigen stämmer inte Dotterns uppfattning överens med hur verkligheten egentligen såg ut. 

Hon minns Ellen som ett skimmer, en svävande dimma. Men på fotografier är hon både 

allvarligare och mörkare. Är det en efterhandskonstruktion som skett av Dotterns minne, eller 

kan hennes uppfattning av sin mor skiljas så pass mycket från andra personers iakttagelser? 

Antagligen är det både Dotterns faktiska upplevelse från när hon var liten som gör sig påmind 

samt hennes vuxna jags försök till att förstå sin mor. 

2.2.3. Besjälning 

I romanen förekommer besjälning, vilket är en form av metafor där ”konkreta ting tillskrivs 

mänskliga egenskaper”.47 I de citat som tas fram ur romanen kommer besjälningen att 

kursiveras för att lättare synliggöra exemplen. ”Din höstkappa smattrar i vinden, den slår efter 

mina händer när jag vill visa något (min kursiv).” (s. 12) Det är Ellen som bär den smattrande 

höstkappan som slår efter Dotterns händer när de har kommit tillbaka till hotellrummet, precis 

efter den misslyckade kanalsimningen. Dottern kan inte komma nära Ellen, till och med 

hennes kappa bidrar till att hålla Dottern på avstånd. Även om det inte är Ellen som fysiskt 

slår sitt barn skapar detta särskilda ordval en tämligen hård stämning. Att slå någon är en aktiv 

handling, som också medför en intention av att vilja såra. ”Slå” kan beskrivas som ett 

expressivt ord, eftersom det medför en skiftning i textens stämningsläge.48 Det är inte Ellen 

som slår bort Dotterns händer, men faktumet att hennes händer slås bort av något som tillhör 

hennes mor räcker för att avsnittet kan ge en bitter eftersmak hos läsaren. En mor förväntas 

älska och ta hand om sitt barn, skriver O’Reilly, framförallt viljan till att älska och vårda 

förväntas finnas där.49 

”Kalkstensklipporna skrattar åt dig. Din rygg är förtvivlad när du går genom sanden 

(min kursiv.).” (s. 20) Du:et i citatet är fortfarande Ellen, tidpunkten är fortfarande direkt efter 

Ellens försök att simma över kanalen. Både kalkstensklipporna och Ellens egen rygg besjälas 

 
47 Lars Elleström, Lyrikanalys: En introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 84. 
48 Cassirer 2003, s. 76. 
49 O’Reilly 2010, s. 369. 
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när kalkstensklipporna, samma klippor som fick uppleva Sally Bauers framgångsrika 

kanalsimning, skrattar åt Ellen när hon kommer i land med båten. Ryggen inte bara utstrålar 

förtvivlan, den är förtvivlad. Skammen som Ellen upplever blir starkare av 

kalkstensklippornas förlöjligande hån. Naturen, som hade funnits där för henne som en 

tillflyktsort under hela hennes period av simträning, sviker henne när hon som allra mest 

behöver stödet. Det blir en dubbel bestraffning, både i avtalet Ellen har gjort med Viktor om 

vad som står på spel med simningen, och i den förnedring Ellen upplever som kommer från 

naturen själv. 

”Jag håller honom mot mig och det här är kanten av livbåten och krängandet, vindarnas 

tjut, de vita ilskna blixtarna som vill klyva oss (min kursiv.).” (s. 175) Dottern har rott ifrån 

segelbåten i dess livbåt tillsammans med H och en storm kommer över dem när de är mitt ute 

på öppet hav. Ahmed skriver om hur känslor uppkommer i relation till den vederbörandes 

omgivning, “[…] the ‘I’ and the ‘we’ are shaped by, and even take the shape of contact with 

others.”50 Ellen har sedan länge simmat ifrån familjen och Dottern försöker lugna H med att 

stormen gör att de kommer få träffa Ellen igen. Dottern vet att de inte kommer överleva 

stormen om inte Viktor hittar dem. Havets stormande smittar av sig på H, vars oro växer sig 

allt starkare. Återigen är det naturen som besjälas, den här gången vinden och blixtarna. 

Vindarna tjuter och blixtarna är ilskna. Stormen rymmer vrede och sorg och medför till slut 

att Viktor i förväg avslutar Atlantresan och istället seglar till närmaste kuststad. (s. 210) 

Naturen synliggör människans sårbarhet och oförmåga att skydda sig mot den obevekliga 

naturkraften. Det är som att den har fått nog, på Ellens försök att föra samman moderskap och 

kanalsimmarkarriär, på Viktors ultimatum inför Atlantresan, på barnens hopplösa beroende 

till sina föräldrar. 

”Kanalen är upprörd, det tjuter om den, skrikfågeln tjuter den också (min kursiv.).” (s. 

209) Dottern har växt upp, befinner sig i Dover och försöker förgäves komma fram till vad det 

är för särskild anledning som gjorde hennes mor besatt av kanalen. Kanalen besjälas, den 

väsnas och försöker göra sin röst hörd. Samma besjälning av kanalen används tidigare i boken 

när Sallys väntan på att få simma över kanalen beskrivs. ”Hon går längs med stenstranden och 

väntar på att vinden ska lägga sig, men kanalen fortsätter att vara upprörd (min kursiv.).” (s. 

19) I detta citat innebär kanalens upprördhet och stormande en okontrollerbar väntan. Det 

enda Sally kan göra är att avvakta och hoppas på att det oroliga vattnet lugnar ner sig. 

 
50 Ahmed 2004, s. 10. 
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2.2.3.1. Skrikfågeln 

Förekomsten av skrikfågeln kan ses som en variant av romanens besjälning. Det är i början av 

boken svårt att få en uppfattning om vad skrikfågeln är, men det är tydligt att den skapar stark 

affekt hos Dottern och läsaren. Olika sorters fåglar har en påtaglig närvaro i Happy Sally. De 

är en del av omgivningen, de beskrivs i relation till miljön men finns också där för att 

förstärka sinnesstämningar och känslor. Ahmed skriver om hur en persons känslor “move 

outwards towards objects and others, and which might return to [them]”.51 I romanen är det 

naturen som återkommande speglar karaktärernas känslor. Måsar (s. 77) och flamingor (s. 69) 

tenderar att frekvent förekomma och även en rödnäbbad fågel påträffas en gång, begraven 

bland tången i Dover. (s. 36) Den fågel som läsaren antagligen stöter på flest gånger är 

däremot skrikfågeln. ”När jag kom hit igår kände jag genast igen mig. Stränderna, hotellen, 

kalkstensklipporna. Måsarna flög i flockar över stranden, skrikfågeln svarade genast.” (s. 11) 

Redan på den första sidans första rader möter läsaren skrikfågeln för första gången. “The last 

few decades have molded us into skeptical readers, forever on our guard against the hidden 

agendas of aesthetic forms.”52 Det är Felskis ord, som återigen beskriver vikten av att betona 

hur olika läsare gör olika läsningar. Eftersom det förekommer så pass många fåglar i boken, är 

det lätt att tänka att även skrikfågeln är en fågel som kommer från naturen. Det finns dock 

ingen fågel som kallas skrikfågel, det Dottern möter är någonting annat. 

”Era röster hörs över vattnet och nattfåglarnas klagande, jag vet inte om jag kan höra 

skrikfågeln ännu, jag tror inte det.” (s. 18) Samma scen har behandlats tidigare i uppsatsen i 

ett liknande citat. Dottern är vid sjön tillsammans med Ellen och H och i den stunden är hon 

själv ute och simmar. Läsaren får veta att skrikfågelns läte är någonting som Dottern inte 

alltid har kunnat höra, istället hör hon i den stunden de faktiska nattfåglarnas klaganden. 

Skrikfågeln är däremot något som är en del av Dotterns barndom: ”Atlantresa 1983. Dagarna 

går och försvinner, Victory driver, himlen är fågellös. En av skrikfåglarna flyttar in i bröstet 

sedan, den slutar aldrig skrika.” (s. 60) En skrikfågel bosätter sig efter ett tag i Dotterns bröst 

och fyller ut tystnaden med sitt skrik. 

Skrikfågeln kan vara en symbol för Dotterns ångest och oro. Den kommer fram när hon 

börjar tvivla på Ellens moderliga kärlek till sina barn och när hon befinner sig i situationer 

hon inte kan kontrollera. “The more we don’t know what or who it is we fear the more the 

 
51 Ahmed 2004, s. 9. 
52 Felski 2008, s. 22. 
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world becomes fearsome.”53 Ahmed beskriver hur världen blir desto mer skräckinjagande när 

vi inte vet vad det är vi fruktar, vilket stämmer in på hur Dottern agerar som barn. Hon vet 

inte vad som väntar, vilket underbygger hennes rädsla och ångest. Skrikfågelns läte 

framkommer i texten när Dottern själv inte förmår skrika, vilket blir en desto större kontrast 

till hennes egen tystnad. ”Kanalen är upprörd, det tjuter om den, skrikfågeln tjuter den också. 

Den här förbannade jävla kanalen, vad är det för särskilt med den?” (s. 209) Den kommer 

även fram när kanalen är upprörd, vilket i det här citatet också sammanfaller med att Dottern 

själv är upprörd. Skrikfågeln tjuter, härjar och river inuti Dottern. I linje med den tolkningen 

gör Marie Steller en liknande analys i sin masteruppsats. Hon lyfter hur skrikfågeln kan vara 

en symbol för Dotterns undantryckta ångest och hennes behov av frihet men hon skriver 

också om hur den kan stå för allt det mörker som Dottern håller inom sig.54  
 

INVENTERING AV SÅNT SOM SKRIKFÅGELN GILLAR ATT TUGGA I SIG 

 

1. Drakbarnen. 

 

2. Dina vita händer. Genomskinliga, svala. Iskalla? 

 

3. Handleder av vatten. Ljusröda fiskar. 

 

4. Skrikfågelns favorit: jag är en trasig magnet. 

 

5. En önskestjärna, den bara faller, jag kan inte hjälpa det. (s. 71) 

 

Det finns ännu en inventeringslista i boken som liknar den som listas här, som istället har 

rubriken: ”INVENTERING AV SÅNT SOM SKRIKFÅGELN GILLAR”. (s. 122) Den första 

punkten i listan ovan handlar om Dottern och H, drakbarnen som Ellen ibland kallade dem 

för. (s. 23) Den andra punkten är Ellens händer, genomskinliga och svala av att ha varit i 

vattnet. Den tredje syftar på händelsen efter att Ellen misslyckats med att ta livet av sig när 

hon skär sig över armarna. (s. 226) Den fjärde punkten refererar till ”magnettricket” dottern 

utför som liten på Ellen. (s. 89) Trollformeln ”alltid hos dig” som skulle få Ellen och Dottern 

att dras till varandra som magneter. Här beskrivs däremot Dottern som en trasig magnet som 

inte lyckas hålla kvar Ellen med sin dragningskraft. Den femte punkten handlar om 

 
53 Ahmed 2004, s. 69. 
54 Steller 2016, s. 41. 
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stjärnfallet Dottern såg den natten Ellen försöker simma över kanalen; natten hon önskar att 

Ellen inte klarar det. (s. 228)  

Inventeringslistan är fylld till bredden av familjens mörker. Ångestfyllda händelser 

varav alla punkter när de förekommer för första gången i listan inte är möjliga för läsaren att 

avgöra vad de handlar om. Innehållet kommer fram allt eftersom, successivt uppdagas 

familjens hemligheter och den undertryckta stämningen upplevs om möjligt som ännu mer 

melankolisk och tungsint. 
 

Motorbåtarna surrar ute i viken, kanalen sjunger sin flamingosång, skrikfågeln tjatar och tjatar: 

Om du hade klarat det? Om du hade klarat det? Om du hade klarat det? (s. 233) 

 

Skrikfågeln tjatar och anklagar Dottern för att bära ansvaret för Ellens motgång och 

misslyckanden. De mänskliga egenskaper skrikfågeln besitter gör fenomenet desto mer 

drabbande för både Dottern och läsaren. Här kan frågan skrikfågeln ställer syfta på både ifall 

Ellen hade klarat av att dels simma över kanalen, dels att stanna hos sin familj. Frågan kan 

dessutom vara riktad till Dottern; ”Om du hade klarat det,” (s. 233) om Dottern hade klarat av 

att hålla kvar Ellen? Vem det är som är kapabel att vara så pass kritisk mot både Dottern och 

Ellen är Dottern själv. Skrikfågeln blir hennes ångest porträtterad i en fågel. 

3. Slutdiskussion 

Vilka språkliga verkningsmedel används för att framställa de styrande känslor som skildras i 

Happy Sally? Den frågan ställdes i början av uppsatsen i syfte att komma fram till hur känslor 

förmedlas i verket. Boken är fylld av ångest, oro, tvivel och sorg, känslor som porträtteras och 

tar sig uttryck på olika sätt. Dessa känslor framträder starkast i relationen mellan modern 

Ellen och Dottern. Det är bland annat den känslomässiga motsättningen mellan de två 

karaktärerna som skapar de starka sinnesstämningar som förekommer i boken.  

Ellen lämnar sina barn när hennes egen ångest blir för stark. Hon klarar inte av att 

kombinera moderskapet med simningen och samtidigt ha kvar sin självständiga identitet. 

Ellen vill dessutom utesluta ett av alternativen. Hon vill simma, varje vaken stund på dygnet, 

utan att tvingas ta hänsyn till några yttre omständigheter. Hon vill välja bort det dominerande 

och kvävande moderskapet för att lämna utrymme för kanalen. Otillräckligheten kommer 

smygande, till dess att den upptar hela Ellens liv. Kombinationen av Ellens till synes 
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misslyckade moderskap med hennes tragiska livsöde i relation till Dotterns berättarperspektiv 

blir en del av bokens mörker och melankoli. 

Vetskapen om att någonting är på väg att hända, som läsaren successivt blir allt mer 

medveten om, medför en närvaro i texten som skapar en intimitet mellan karaktärerna i boken 

och läsaren. Frånvaron av den förväntade och uppenbara moderskärleken upplevs dessutom 

desto hårdare eftersom barnet överges när det fortfarande är ett barn. Oförståelsen hos Dottern 

till varför Ellen simmade därifrån sitter kvar när hon har växt upp, men mentalt är Dottern 

fortfarande i samma barnposition gentemot sin mor. Osäkerheten och sårbarheten mellan mor 

och dotter är för djupt ingrodd för att det ska vara möjligt att växa ifrån den. Romanen 

beskriver hur Ellens flyktbeteende var närvarande under hela Dotterns uppväxt. Det är för 

henne ett bekant mönster, som under hennes barndom blev starkt förknippat med rädsla för att 

bli lämnad. Kanske känner hon igen sig själv i sin mors beteende, i viljan att vara någon 

annan, viljan att fly från en vardag som begränsar ens person. Den medkänsla hon skulle 

kunna känna gentemot Ellen konkurreras dock ut av hennes egen sorg och frustration. 

Sinnesintryck, motsatsord, besjälning och fenomenet skrikfågeln förmedlar 

karaktärernas sinnesstämningar och känsloupplevelser på olika sätt. Beroende på hur läsaren 

upplever relationen mellan Ellen och Dottern kan dessa sinnesstämningar uppfattas olika. 

Sinnesintrycken är en bidragande faktor till den upplevda närheten mellan text och läsare; det 

blir lättare att ta till sig det personerna i texten erfar eftersom miljön de befinner sig i blir än 

mer påtaglig. De beskrivna sinnesintrycken går i dialog med händelseförloppet vilket gör att 

omgivningen inte bara fungerar som miljöbeskrivningar. Istället kan läsaren uppleva en 

mörkare himmel som att den släpper igenom mindre ljus, men också som en del av bokens 

melankoli, samt som varsel om den annalkande olyckan. Mörkret och rötan underbygger 

sorgen över en försvunnen mor och besvikelsen i att aldrig helt förstå varför det blev som det 

blev. 

På samma sätt bidrar motsatsorden och besjälningen till att skapa en närmare relation 

mellan text och läsare. Miljöbeskrivningarna förstärks genom att de återkommande ställer 

polariserande ord mot varandra. Verket får en egen referensram. Besjälningen gör det möjligt 

för yttre omständigheter att påverka det som sker i handlingen, fler reaktioner inkluderas, 

känslan av att som läsare känna det karaktärerna känner förstärks. För Dottern blir 

besjälningen ett sätt att hantera sin egen orolighet. Kanalen blir en symbol för Ellen, där ett 

möte med kanalen innebär ett möte med Ellen; en upprörd kanal ger således en upprörd Ellen. 
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Gränsdragningen mellan vad som är Ellen och vad som är vatten är återigen utsuddad, naturen 

blir en del av Ellen och Ellen en del av naturen. 

Skrikfågeln bidrar till att sammanföra Dotterns ångest med naturen. Det är även den 

som är mest drivande i att förmedla vad Dottern känner utan att det alltid behöver skrivas ut i 

texten. Skrikfågeln skriker och klagar, flyger runt och härjar i hennes bröst, skyller ena 

stunden på Ellen och andra stunden på sig själv. Dottern försöker rikta anklagelserna utåt, bort 

från sig själv, eftersom hon innerst inne är medveten om att ett barn inte bär ansvaret för sin 

mors försvinnande. Genom att skrikfågeln har tilldelats namnet ”skrikfågel”, är det lättare 

både för Dottern och för läsaren att skapa en distans till den faktiska ångesten som skrikfågeln 

symboliserar. Samtidigt som dess avlägsna position till Dottern är dominerande, befinner den 

sig trots det påtagligt nära för att den ska få en agens i sammanhanget. 

Läsarens aning inför vad som kommer hända med mor- och dotterrelationen är 

avgörande för det som gör att händelseförloppet känns i romanen. Men det sker inte 

slumpartat; det sker i relation till verkets stilmedel som är avgörande för vad det är som 

framkallar känslorna. Utan vetskapen om de spänningar som finns mellan mor och dotter i 

utgångsläget blir de beskrivna stilmedlen inte lika väsentliga. Moderskapet är således relevant 

i relation till stilmedelsanalysen eftersom det är en förutsättning för hur sinnesstämningarna 

kommer att uppfattas av läsaren. Utgångspunkten i relationen mellan mor och dotter bidrar 

således med ett djupare perspektiv eftersom det pekar mot grunden i händelseförloppet som 

gör att läsaren sedan fritt kan läsa mellan raderna och uppleva de sinnesstämningar som texten 

förmedlar. 

4. Sammanfattning 

Litteratur har möjlighet att påverka en läsare både känslomässigt och intellektuellt. Men vad 

är det som gör att en roman känns? Den här uppsatsen har behandlat Sara Stridsbergs verk 

Happy Sally (2004) i ett försök att komma fram till hur känslor förmedlas i boken. 

Frågeställningen som formulerades i uppsatsen berörde vilka språkliga verkningsmedel det är 

som används för att framställa de styrande känslor som skildras i verket. Utifrån ett perspektiv 

av relationen mellan mor och dotter har särskilda stilmedel analyserats för att se hur de 

förstärker bokens känslomässiga tillstånd. Dessa stilmedel är sinnesintryck, motsatsord, 

besjälning samt fenomenet skrikfågeln. 

Jag har i uppsatsen utfört en textanalys med ett perspektiv av närläsning för att på så sätt 

kunna fastställa vilka språkliga verkningsmedel som tillämpas i verket för att illustrera starka 
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sinnesstämningar. Teorin som används grundas i Louise M. Rosenblatts receptionsteoretiska 

perspektiv samt Rita Felskis syn på den subjektiva läsarpositionen. Analysen utgår också från 

Sara Ahmeds forskning om känslors påverkan på individ och samhälle. Särskilda begrepp och 

resonemang av Peter Cassirer har använts för att synliggöra vikten av hur specifika 

formuleringar och ordval påverkar stämning och känsla. Även moderskapsteorier av Marianne 

Hirsch och Andrea O’Reilly har tillämpats i syfte att bidra med ett djupare perspektiv på mor- 

och dotterrelationen.  

Flera saker medverkar till att det känslomässiga tillståndet är så pass närvarande i 

Happy Sally. Det är en samverkan mellan läsarens insikt i modern Ellen och Dotterns relation 

samt vetskap om vad som kommer hända framöver i boken, i relation till de stilmedel som 

förekommer som till slut avgör vilka sinnesstämningar som upplevs starkast. Uppfattningen 

om hur framställningen av stilmedel upplevs är beroende av hur relationen mellan Ellen och 

Dottern tolkas av läsaren. Slutligen är det de språkliga verkningsmedel som framkommer i 

form av sinnesintryck, motsatsord och besjälning som är det avgörande redskapet i 

framställningen av känslor i romanen.  
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